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 در ها سنت بکارگیری مشی خط

 CoDA  خدماتی کارهای

 جوالی تاریخه ب کنفرانس مصوبه

2015 
 های فعالیت ترویج یا اشاعه به اقدام اعضاء از فردی یا مجمع که هنگامی

 های سنت که است الزم ، نماید می خدماتی

 شروع از قبل که شود می پیشنهاد کلی بطور  باشد . داشته بخاطر را گانه دوازده

 ها سنت اصول با مسائل این به پاسخ اگر .شود گرفته نظر زیردر مسائل بکار،

 پایین در مذکور سائلم. گردد مرتفع مشکل این باید ابتدا باشد، داشته مغایرت

 باشد. می راهنمایی جهت صرفا و نبوده مسائل کلیه شامل

 : اول سنت

 وحدت به ما شخصی بهبودی .بگیرد قرار راس در باید ما مشترک منافع 

CoDA  دارد بستگی. 

 تحکیم برای فعالیتشان که باشند داشته بخاطر است الزم خدمتگزاران 

  نفاق ایجاد برای نه و باشد می روابط ترمیم و توسعه و انجمن همبستگی

 گسیختگی . ازهمو

 



  2 
 

 اول : سنت برای راهنما سواالت

 باشد؟ می روابط ترمیم و CoDA همبستگی تحکیم جهت در اقدام این آیا .1

 شود؟ همگسیختگی از و تفرقه ایجاد باعث است ممکن اقدام این آیا  .2

 دوم : سنت

 اهداف اصلی حاکم یک فقط و فقط CoDA نیروی نماید، می هدایت را 

 صرفا ما رهبران .دگیر می الهام او از ما گروهی وجدان که مهربان برتر

 باشد . نمی  حاکم ولی بوده معتمد ارانزخدمتگ

 اعضاء نوانع CoDA ، مشخص گروهی وجدان در که انسان بد برتر نیروی 

 نکرده معین تکلیف ما برای بخصوصی فرد هیچ .کند می هدایت را ما شده

 .بود نخواهد ما سواالت اصلی جوابگوی و

 مقاصد پیشبرد برای که نمایندگانی توسط ما گروهی جدانو CoDA 

 د .گرد می تدوین نماییم می انتخاب

 مصوبه مندرجات چارچوب ،درانجمن منتخب خدمتگزاران CoDA وجدان 

 د .نماین می ریزی برنامه و اهنماییر و پاسخگویی به اقدام گروهی

 خاصه تعبیرات گروهی وجدان مورد در افراد بعضی ستا ممکن هگاهگ 

 اتخاذ با همزمان اشکاالت، گونه ایناز پرهیز ایبر د .باشن داشته را خود

 مدعوین کنندگان شرکت از صورتی   توان می گروهی، وجدان تصمیمات

 نمود . منعکس آن در را تصمیمات و گفتگو موارد و ، تهیه را جلسات در

  آید : پیش ستا ممکن که سواالتی

 ترنجیسبغ  بسیار سوال این باشد؟ می انجمن مشی خطرمغای متخذه تصمیمات آیا

 باشد می سنتها چارچوبدر گروهی وجدان از پیروی بررسی این برای راه بهترین

 (  ……خدماتی کتابچه به شود مراجعه) 
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 : دوم سنت برای راهنما سواالت

 وجدان مبانی با مترادف که گردیده بررسی کافی اندازهه ب اقدام این آیا .1

 باشد؟ گانه دوازده های سنت و گروهی

 اقدام آیا و نموده سرپیچی گروهی وجدان از خدمتگزاران از یک هیچ آیا .2

 است؟ نموده انجمن مکتوباته ب به توجه بدون پاسخگویی و راهنماییه ب

 

 وم :ـس سنت

 می باشد . دوستانه و سالم روابط ایجاد به تمایل عضویت شرط تنها 

 افراد . دِتر نه ، است نمودن جذب انجمن مرام 

 : سوم سنت برای راهنما سواالت

 باشد؟ می دوستانه و سالم روابط بایجاد متمرکز اقدام این آیا  .1

 است؟ بوده کار در عضویت از گیری کناره برای دیگری دالیل آیا  .2

 : ارمـچه سنت

 تداخل موارد در مگر ، کنند می فعالیت آزادانه هریک مختلف های روهگ 

 . CoDA کلی  مشی با مغایرت یا ها گروه سایر با

 جلسات تشکیل مورد در که دهد می اختیار گروه هر به آزادی این 

  چارچوب در مشی خط و گردهمایی

 و گروه   کلی بهبود گرد تصمیمات این ید.انم تصمیم اتخاذ خود گروهی وجدان

 عضوی که واقفیم همگی ترتیب اینه بد . بو خواهد انجمن مصوبات چارچوب در

 .بزرگتر انجمنی از هستیم
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 کسانی به نسبت مستقیماً" رسانی خدمات های گروه که داشت بخاطر باید 

 صورت بدین . نهم سنت..."باشند می مسئول.  کنند می انتخاب را آنها که

 ساتجلدر باید اند داده تغییراتی تعبیرو انجمن مصوبات در چنانچه

 .گیرند قرار تایید مورد سالیانه خدماتی

  چهارم : سنت برای راهنما سواالت

 بوده؟ خارج اشخاص یا عوامل تاثیر تحت گروه اختیارات آزادی آیا .1

 دارد؟ مغایرت ها گروه سایر اختیارات آزادی با گروه فعالیت آیا .2

 

 : مـپنج سنت

 می رنج که هموابستگانیست به پیام رسانیدن صرفا گروه هر اصلی هدف 

 برند .

 اساسی هدف .میابد تحقق آن اشائه و دراشتراک فقط بهبودی که دانیم می 

 به دیگر، های انگیزه یا باورها سایر زا خالی انجمن، پیام رسانیدن گروه

 . باشد می هموابستگان

 م :پنج سنت در راهنما سواالت

        در تاثیری ستا ممکن که است مقاصدی حاوی آن های فعالیت و گروه آیا  .1

 باشد؟ داشته نظر مورد اصلی هدف

 رنج هنوز که ستا هموابستگانی به پیام رسانیدن ما فعالیت اصلی هدف آیا  .2

 برند؟ می
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 : مـشش سنت

 های گروه CoDA را خارجی سازمان با مرتبط موسسه هیچ نباید هرگز 

  بدهد عاریت آنها به را CoDA نام یا کنند گذاری سرمایه آن در یا تایید

 مان روحانی اصلی هدف از را ما شهرت یا دارایی مالی، مشکالت مبادا

 .سازد منحرف              

 که گروه اصلی هدف از انحراف از جلوگیری برای ستا مانعی ششم سنت 

 می رنج هنوز که هموابستگانی به پیام رسانیدنگردید :  ذکر پنجم سنت در

 تیتراز استفاده یا مادی کمکهای یا انجمن نام اشاعه از ما ". برند

 گروه معنوی اصلی مسیر از مارا که جهاتی در "گمنام هموابستگان"

 از خارج مراجع طریق از توانیم یم  . کنیم می خودداری نماید منحرف

 . نماییم منتشر را گروه های گردهمایی و برنامه بهراج اطالعات انجمن

 و سیاسی های فلسفه یا رسانی بهبود فعالیتهای و سازمانها سایر از ما 

 مشابه های سازمان با که دارد مکان البتهنمی نماییم .  پشتیبانی مذهبی

 نمایشگاه در ها بروشور دادن نشان در مشارکت قبیل از همکاری نوعی

                   خودداری دیگر های سازمان ترویج و توصیه از ولی بنماییم، جهانی های             

 سایر از حمایت که را تالشمان از اصلی هدف ، خداوند به لستو باکنیم .  می

 . مکنی نمی فراموش است هموابستگان

 م :شش سنت برای راهنما سواالت

 به منجر دیگر سازمانهای توسط انجمن نام از استفاده که میشود باعث فعالیتی آیا

 ؟ گردد ما معنوی اصلی مسیر از انحراف
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 : مـهفت سنت

 های گروه CoDA کمکهای دریافت از باید و بوده بخودکفایی موظف 

 کنند . پرهیز خارج

 می ایجاب اساسی رهنمود این .دارد ما اهداف با مستقیم رابطه سنت این 

 گونه یننگردد . ا قبول انجمن از خارج مراجع از تعاونی هیچگونه که کند

 خدماتی همچنین و مادی های کمک شامل دریافت قابل غیر استمدادهای

 انجمن های گروه و اعضا .طلبیم می استمداد خود داخل از ماباشد .  می

 .نمایند می کمک است مقدور برایشان که آنجا تا هریک

 هفتم : سنت برای راهنما سواالت

 مراجع توسط خدماتی یا مادی، مالی، کمکهای یا تعاون شامل فعالیت این آیا

 باشد؟ می خارجی

 

 : مـهشت سنت

 "مراکز ولی بود، خواهند "تخصصی غیر" همیشه "گمنام هموابستگان 

 نمایند . استفاده متخصصینی از توانند می خدمات

 ستا ممکن هستند تخصصی درجات دارای که آنها انجمن، اعضای میان از 

 چهچنان .بنمایند خدمات ارائه به اقدام  بهبودی اعضای عنوانه ب صرفا

 باشند داشته تخصصی اشتغال انجمن از خارج در اعتماد مورد ارانزخدمتگ

 .بگذارند فاصله خود تخصصی اشتغال و خدمت ارائه بین باید             
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 در که ، باشیم نداشته خدمات ارائه در را الزم تبحر که است ممکن گهگاه 

 موارد چنین دربود .  خواهد متخصصینی مکاریه به لزوم صورت این

 اصلح اطمینان اینکه ضمن ، شد خواهد پرداخت ایشانه ب الزم دستمزد

 اداره مثال، عنوانباشد . به  شده مراعات انجمن های سنت که شود

 ما باشد .  می اعضاء حیطه از خارج که تخصصی ستا امری  "وبسایت"

 .کنیم می استخدام خارج از متخصص اینکار اداره برای

 هشتم : سنت برای راهنما واالتس

 خود تخصصی رشته برای خدمات درارائه تخصصی مشغله دارای اعضاء آیا .1

 قائلند؟ ارجحیت

 می کافی توجه آیا ، شوند استخدام انجمن خارج از متخصصینی چنانچه .2

 بماند؟ باقی احترام مورد CoDA های سنت که شود

 

 م :ـنه سنت

 انجمن CoDA بندی تقسیم یا تفکیک "سازمانی" بصورت خود نباید هیچگاه 

 که ، داد تشکیل هائی کمیته یا خدماتی های هیئت توان می ولی ؛ گردد

 باشند . مسئول کنند می خدمت آنها به که کسانی برابر در مستقیماً

 کمیته و ها هیئت تشکیله ب احتیاج وظائف پیشبرد برای انجمن که این ضمن 

 قدرت آن مدیران که بود نخواهد طبقاطی حالته ب امر این دارد، هائی

 که باشند داشته بخاطر باید تصمیمات اتخاذ هنگامند . باش داشته تحکم

 و ها هیئت .باشند می مسئول دهند می ارائه خدمت که کسانی به نسبت

 ماهیت تعبیر یا مشی خط تعیین حق ، گروهی موافقت بدون ، ها کمیته
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 خالصه CoDA به خدمت چارچوب در آنها وظائف بلکه . ندارد را انجمن

 د .شو می

 م :نه سنت برای راهنما سواالت

 جهانی حیطه در اعضاء و ها گروهه ب صادقانه خدمات ارائه مسیر از آیا .1

 ایم؟ شده منحرف

 مکتوبات و منویات از خارج انجمن ماهیت تعبیر یا مشی خط تعیین با آیا  .2

 ایم؟ نموده اقدام CoDA رسمی

 

 دهـم : سنت

  CoDA نام بنابراین نماید، نمی نظر اظهار انجمن از خارج عوامل بارهدر 

 .گردد کشاندهعموم  چالشهای به نباید انجمن

 شود . خودداری خارج بامور نسبت عقیده ابراز از باید خدمات ارائه در 

 ازهرگونه انجمن، به وابسته افرادو ها گروه ، گمنام هموابستگان نجمنا

 خودداری بکشاند عمومی فضای چالشهای به را CoDA که دخالت و تبلیغ

 .نمایند می

 : مـده سنت در راهنما سواالت

 میکنیم؟ عقیده اظهار هم خارج بامور نسبت مان، وظائف اجرای درضمن آیا .1

 فضای در چالش یا بحث نوعی آمدن وجوده ب باعث مان فعالیت آیا .2

 گردد؟ می عمومی
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 یازدهـم : سنت

 الزم همیشه ؛ تبلیغ نه است، جاذبه اساس بر ما عمومی روابط مشی خط 

 . نمائیم حفظ فیلم و رادیو جراید، در اخبار پخش در را خود گمنامی است

 خدماتی دفترچه در که همانطور CoDA ستی اینیرو جاذبه" ، است آمده 

 آورد . می هم گرد را افراد که

 که باشند می داخلی قدرتی دارای هستند بهبودی راه در که CoDA اعضای

 لسمتو قدرت اینه ب ما دیگران، با خارجی روابط در کند .  می جذب را دیگران

 . "شویم  می

 چه هر فروش و بازاریابی برای تجاری های شرکت توسط ترویج یا تبلیغ 

 مشکالتی تبلیغات نوع این در د .گیر می رتصو خدماتشان و اجناس بیشتر

 .  کند می ایجاد ممنوعیت ما برای که دارد وجود

                  

  کنیم خودداری مان خدمات ارائه هنگام ها بازاریابی اینگونه از بایدما. 

 نمائی بزرگ مانند ، نماید جذب انجمن به را وارد تازه که دسیسه هرگونه

          ، انجمن واقعیت و حقایق پوشانیدن یا کردن پنهان یا عضویت منافع

                       و قید هیچ" بدون موفقیت وعده ابراز از باید همچنین، است . ممنوع اکیداً

 "شرط و قید هیچ بدون" جمله .شود خودداری انجمن در عضویت با "شرط

 .نماید نمی صدق موارد تمام در که ستا ادعائی

 خدماتی دفترچه CoDA ه ب ، که شود می یاداور یازدهم سنت با رابطه در

 اظهار ؛ خود تخصصی فی. معر "کنیمپرهیز اقدامات این از ، مثال عنوان

 اشکاالت جلسات در شرکت مثال که دادن وعید و وعده یا کردن عقیده
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                              خواهد بهبود احولتان ماهه یک اینکه یا ، کند می مرتفع را شما زناشوئی             

 رسید . نخواهند ها موفقیت اینه بیشترب تالش بدون عضاء کثراًا . " یافت

 ه ب اقدام از دیگر نوعی " که شود می یاداور همچنین خدماتی دفترچه

 انجمن مشهوراز نویسنده فالن مثال کنیم اعالم که ستا این بیجا ترویج

 .می کند پشتیبانی

 و محافل در انجمن آرمان سازی دوباره یا جدید تعبیرات از باید ما 

 بروشوری یا اعالمیه و برگه و جزوه رگونهنمائیم . ه خودداری ها کنفرانس

 خود شده تصدیق مفاد با منطبق و مبتنی باید باشد CoDA ماهیت معرف که

 د .باش انجمن

 این عمومی، روابط در .است گمنامی با رابطه در یازدهم سنت دوم بخش 

 این دلیل .میباشد موثر ما بهبودی حفظو انجمن تحکیم در بودن گمنام

 آقا فالن مثالً که برد نخواهد ای بهره کاری چنین از فرد شخصیت که ستا

 باشد . کرده پیدا معروفیتی ترتیب باین خانم یا

 مال بر اعضاء هویت نباید هیچگاه انجمن های فعالیت یا جلسات معرفی در 

 اگر حتی فامیلی، نام حرف اولین و کوچک نام تلفن، شماره مگر گردد،

  شناسائی قابل نباید اعضاء عکسباشد .  هویتش اعالم به راضی عضو خود

 .باشد

 یازدهم : سنت برای راهنما سواالت

 شود؟ مال بر خارج روابط در آنها عکس یا اعضاء هویت که ستا ممکن آیا .1

 خود مکتوبات در آنچه با انجمن مورد در انتشارات مفاد ستا ممکن آیا .2

 باشد؟ داشته مغایرت است آمده انجمن

 هدفه ب وصول وعده انجمن خدمات و جلسات باره در انتشارات در آیا .3

 شود؟ می داده شرطی و قید هیچ بدون
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 م :ـه دوازد سنت

 ضامن که باشد می هایمان سنت کلیه در ما معنوی و اصلی اساس گمنامی 

 چنین انجمن خدماتی فترچهدرد هاست . شخصیت بر ها آرمان ارجحیت

 ، سکونت محل و فامیل نام کردن پنهان بر عالوه بودن، گمنام" که آمده

                       باره در زئیات. جدارد می نگه مخفی نیز را ما مشغله نوع و مددرآ مقدار             

 گمنامی ...شود نمی منعکس انجمن این در سیاسی و اقتصادی ، یاجتماع موقعیت

 ما باره در شاید که امنی نا احساس بدون بتوانیم ما که کند می ایجاد محیطی

 نمائیم . گفتگو آزادانه شود قول نقل ما از یا گیرد صورت قضاوتی

 بدانیم خود فردی شخصیت و مقام از واالتر را انجمن ماهیت و مرام قتیو 

 د .ابی می تحکیم ها سنت تمام معنوی اصول زمان آن

 : دوازدهم سنت برای راهنما سواالت

 شخصیت از واالتر را گمنامی اصل توانیم می خدماتمان ارائه ضمن در آیا .1

 داریم؟ نگاه خود فردی

 وجدان یا معتمد ارنزخدمتگ سایر رفتار از انتقاد ابراز هنگام توانیم می آیا .2

 ؟ باشیم داشته بخاطر را انجمن های آرمان و اصول گروهی های
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CoDA  مفهومدوازده  

 

 

 خود ، بهبودی پیشبرد و خداوند خواست اجرای برای CoDA اعضای -1

 هاآن به را پیام این و کرده کوشش ریزی برنامه و گروه کار ادامه جهت در

 معیدسته ج بطور می توانند ها گروه. می رساند هستند درگیر کماکان که

 این برای را اطمینانی مورد افراد و داده تشکیل را خدماتی های کمیته

 .نمایند  مقرر خدمات

 

 نحوه و خدمات نوع است موظف خود جمعی وجدان هدایت با گروه -2

آن  به را اختیار این جمعی وجدان. نماید  مشخص را خدمات این انجام

می  نیز مسؤلیت قبول مستلزم اختیار داشتن چون است ، داده ها

 جهت الزم های کمک و هزینه آوردن فراهم به ملزم کدا های گروه.باشد

 .بود  خواهند شده تجویز های برنامه رساندن به انجام

 

 زیر کدا به مربوط امور سایر و خدمات انواع باره در گیری تصمیم -3

 پروسه این ساختن عملی برای. می پذیرد انجام جمعی وجدان سایه
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 مسیر این در که شوند ترغیب بایدCoDA  فرد فرد روحانی، دموکراتیک

 با و دیگر امکانات و مربوطه مطالب به جمیع توجه وبا نموده شرکت

 اراده رمسی یافتن به موفق شده عرضه پیشنهادات سایر بررسی و شنیدن

 .بشوند  خداوند

 

 می شوند کدا مختلف های سرویس در خدمات داوطلب که افرادی -4

 این .نمی باشند اختیار صاحب و می شوند شناخته اعتماد قابل خدمه صرفا

 از قدردانی خداوند، خواست اجرای جهت را خود خدمات داوطلبان

 اب بیشتر و سالمتر روابط ایجاد به خود عالقه و کدا، از دریافتی منافع

 اعضاواقف .ارایه می دارند کدا به بیشتر خدمات همچنین و سایرین،

. ندمی باش هستند عالقمند به خدمت که ذیصالحیت افراد شناخت بلزوم

 برای انجمن از خارج را افرادی می توانند صدیق خدمتگزاران این گهگاه

 .نمایند  استخدام امور انجام

  

 به موظف و بوده مسئول خود متصدیان قبال در صدیق خدمتگزاران -5

 دمور در جمعی وجدان به توجه با که گروه تصمیمات تقبل و احترام ادای

 هک واقفند همین طور گروه اعضای. می باشند  شده گرفته آنها وظایف

 وینیر های خواسته آنچه و خود توانایی و تجربیات برای که محقند افراد

 ایرمغ جمعی وجدان چنانچه. باشند قایل احترام شده تجویز به آنها برتر
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 سمت از می تواند فرد شود، همکاری مانع و بوده شخصی وجدان

 .دهد  استعفا خدمتگزاری

 

 دارند را حق این امین خدمتگزاران که مینماید تضمین CoDA انجمن -6

 تصمیم محوله های مسئولیت به نسبت خود وظایف مورد در آزادانه که

 جمعی وجدان جلسات در وظایفشان مورد در تصمیمات اتخاذ در و گرفته

 جلسات در که تصمیماتی با دارد حق CoDA گروه عضو هر. نمایند شرکت

 گروه از فردی هر. نماید مخالفت مودبانه شود گرفته جمعی وجدان

 هک به شرطی نماید، ابراز دارد شکایتی اگر پروا بی و آزادانه میتواند

 که وندمیش ترغیب اعضا. نباشد مشخصی گروه یا شخص به نسبت شکایت

 .بشمارند  محترم را سایرین و خود حیثیت

 

 و کار مراحل تمام در را گانه دوازده اصول اعتماد مورد خدمتگزاران-7

 یپ در نباید صدیق خدمت گزاران این. می گذارند عمل بمورد خدماتشان

 بدنبال و بوده معروفیت یا جاه ثروت، شخصیت، ابراز ورزی، قدرت

 تهخواس نباید و باشند، دیگران کردن کنترل و زورگویی ورزی، حکومت

. دهند رونق کدا بخرج را گروه حیطه از خارج مسایل یا خود شخصی های

 خواه شخصیت ابراز و پول، ها، خواسته اختیارات، مانند مسایلی چون

 مراغب هوشمندانه باید امین خدمتگزاران داشت، خواهد وجود ناخواه
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 و گاریساز تواضع، و بردباری و فروتنی گمنامی، که بکوشند و باشند خود

 .نمایند  حفظ را خود بخشندگی قدرت

 

 در را گروه تدابیر جمعی، وجدان صالحدید به اتکا با CoDA شورای -8

 وجود با شورا این. می نماید  معین گانه دوازده های سنت و قدم ها مشی

 روهگ گیری تصمیم روی حاکمیتی می کند، پیشنهاد را ها راهبرد اینکه

 فتکلی تعیین ها گروه برای که جمعیست وجدان این. ندارد مختلف های

 چهارم و یکم اصول با مغایر ممکن است امر این رعایت عدم. می کند 

 یدشد. باشد داشته پی در عواقبی شاید که باشد گانه دوازده های سنت

 خواهد کدا از گروه یا فرد( انزوای) خروج شرایط این در جریمه ترین

 مرتباً  گروه، یا فرد که می شود اجرا مواردی در( شدن ترد) این بود؛

 .باشند  نکرده رعایت را گانه دوازده اصول

 

 به عهده را ها مسئولیت  که است بوده این کدا خدماتی شورای روال -9

 ردیگ شرکتهای و داوطلبان سایر و نمایندگان از متشکل های کمیته

 لیاتیعم حیطه. می باشند مسئول شورا قبال در نامبردگان تمامی. بگذارد

 فموظ کمیته هر مسئول. میکند معین جمعی وجدان مشورت را ها کمیته

 .رددگ اجرا به موقع کمیته به محوله وظایف که نماید حاصل اطمینان است
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 شورا به نسبت امنا هیئت ،CoDA  خدماتی شورای جریان با همزمان - 10

 صمیمت اختیاردار امنا هیئت نیست ، دایر شورا که زمانی. می باشد مسئول

 های کمیته فعالیت دارد حق امنا هیئت. بود خواهد مادی امور در گیری

 نیز راهنمایی و کمک لزوم صورت در و داشته نظر تحت را خدماتی

می   تانتفاعیس غیر انجمنی که کدا انجمن مدیره هیئت امنا هیئت. بنماید

 به نحو اموال این اداره مسئول و بوده انجمن اموال دار عهده و باشد

 .می باشد  احسن

 

 جمعی وجدان مصممه قدرت از CoDA خدماتی شورای حاکمیت -11

 داده اراختی امنا هیئت به آریزونا ایالت قانونی مصوبه. می گیرد سرچشمه

 CoDA اساسنامه. نماید عمل انجمن مورد در شرایط بعضی در که است

 . ءامنا هیئت اختیارات حاوی قانونی سندیست

  

 اصول معنوی و مادی امور تمام در تا می نماید کوشش انجمن این -12

 عضو هر. نماید رعایت را افراد حقوق به احترام و بی طرفی مساوات،

 هر .شود تشویق عقایدش ابراز در باید و داشته نظر اظهار اختیار انجمن

 آرمان ، به این تحقق جهت. باشد خبر با انجمن امور از دارد حق عضوی

 و خدماتی امور جزییات شامل ، جمعی وجدان مصوبه متون انجمن این

 .می نماید  توزیع و درج کامل بطور را CoDA خدماتی های کنفرانس


